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Ajur•tament 4JP de Barcelona 

ASS.Jl~IDICA CIRCULACIO 

Àrea de Prevenció, Seguretat I Mobilitat 
Assessor Jutfdic d.a Circulaeió 

Pl. Carles Pi i Sunyer, s/n 2n. 
08002 Barcelona 

Telèfon 93 402 34 46 

Vist l'escrit de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. en el que sol·licita que 
es fa<.~ulti al personal d'aquesta Societat per a denunciar les infraccions de 
circuJ,ació que per parada i/o estacionament es produeixin a les zones 
d' est~Lcionament regulat amb horari limitat i de càrrega i descàrrega amb 
horari limitat, i en qualsevol via de la ciutat. 

Atès :¡ue amb les denúncies es posa en coneixement de l'Autoritat fets que per 
anar :;ontra allò disposat en la normativa de circulació poden ser objecte de 
sancï.S. 

Atès que l'article 76 del Real Decreto legislativa 339/1990, de 2 de marzo) 
disposa que: 

"Las denuncias efectuadas por los agentes de la autoridad encargados de la 
vigihncia del TnHíco haran fe, salvo prueba en contrario, respecto de los 
hechHS demmciados, ... " 

Atès que no cap identificar en cap moment, el concepte d'agent de l'autoritat~ 
amb el d'agent de policia, ja que agent de l'autoritat pot ser qualsevol 
funcbnrui que actuï per delegació de 1 'Alcalde. 

Atès que 1 'article 96 de la .Carta Municipal de Barcelona estableix que 
l'Ajuntament de Barcelona disposa de personal auxiliar de la Guàrdia Urbana 
per a controlar la utilitzaci6 adequada dels aparcaments en la via pública i 
denUJilciar les conductes contràries ~ les normes que en regulen la utilització. 

Atès que els Estatúts de 1 'esmentada Societat municipal en el seu artide 2,d), 
dispesa amb objecte social, el de "fer els serveis especialitzats que 
l'Ajuntament d'aquesta Ciutat li encomani, en particular en les tasques 
directament relacionades amb la circulació viària de Barcelona, previ el 
compliment dels requisits exigibles en cada cas". 
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Atès que l 'òrgan competent és l'Alcalde, d'acord amb allò que disposa 
l'arti~le 13è de la Carta Municipal de Barcelona. 

Es p.~oposa a I 'Ima. Sra. Regidora Presidenta de la Comissió de Prevenció, 
Seguretat i Mobilitat que elevi a I' Alcaldia la següent proposta de resolució: 

ESTABLIR, que el personal de BARCELONA DE SER VElS MUNICIPALS, 
S.A.: que es relaciona en el document annex, denunciï les infraccions de 
circutlació que per parada ilo estacionament es produeixin en les zones 
regulades amb limitació horària i en les de càrrega ¡· descàrrega amb horari 
limita.t, així com a la resta de vies de la ciutat, poden adoptar les mesures 
nece;sàries per a la retirada dels vehicles de donar-se les circumstàncies 
previstes en l'article 63, 1, 5 ï 6 de l'Ordenança de circulació de vianants i de 
vehüdes; accions que efectuaran sota la direcció jeràrquica de la Guàrdia 
Urbana. 

Barcelona, 20 de maig de 2009 
L~as:;essor juridic de circulació, 

\A~~ 
Vist i plau, 
El Gerent 
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